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ُاحلمد          ْ َ  هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسـلني وخـاتم النبيـني، ْ

 .سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
 عىل التحقيقات الدقيقة، التي أوردها األستاذ الفاضل الـشيخ ُتْعَلَّوبعد؛ فقد اط       

فيهـا القـراءات العـرش مـن طريـق ، يف سلسلة كتبه التي أفرد )توفيق إبراهيم ضمرة(
الطريق األمثل لقـراءة  (حثب هذا الثم كتبيسري وطرق الطيبة، الشاطبية والدرة والت
ى الدقة يف استخراج الفرق َّ أن املؤلف حفظه اهللا قد حترُ، فوجدت)اإلمام أمحد بن حنبل

 طريـق قراءة اإلمام أمحد بن حنبل منطريق الشاطبية و من عياشبن  شعبةرواية بني 
،  األستار واملبهامت عن هذا الطريق بأوجز وأوضح العباراتكشف، فالكامل للهذيل 

 والطـرق القـراءات والروايـاتالبحـث يف العه، وطول باعه يف ِّمما يدل عىل سعة اط
 .اذةَّالصحيحة والش

ام كـانوا جيمعـون بـني القـراءات َّوالقراءة بإفراد الروايات هـو مـنهج الـسلف، وقلـ
 ."النرش"ت املختلفة يف جملس واحد، كام أفاده ابن اجلزري يف كتابه والروايا

                                          
 والسبب هـو عظـم مهمهـم، وكثـرة حرصـهم، ،مل يتعرض أحد من أئمة القراءة يف تواليفهم هلذا الباب )١(

 ال ،وكانوا يقـرأون عـىل الـشيخ كـل ختمـة بروايـة ، واستيعاب رواياته،ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم
 فمـن ذلـك ، املائـة اخلامـسة ومـن بعـدهم إىل، وهذا الذي كان عليه الصدر األول،جيمعون رواية إىل غريها
 وقـصد ،وإنام دعاهم إىل ذلك فتـور اهلمـم.  واستمر إىل زماننا،لواحدةات يف اخلتمة ءاالوقت ظهر مجع القرا
 وأتقـن معرفـة الطـرق ،تءا ومل يكن أحد من الشيوخ يسمح به إال ملـن أفـرد القـرا،رسعة الرتقي واالنفراد

ملا أراد القـراءة  ،صهر الشاطبي عيل بن شجاع العبايس حتى إن ، وقرأ لكل قارئ ختمة عىل حدة،والروايات
 ًابـن كثـري مـثال فكان إذا أراد قـراءة ، مل يقرأ عليه قراءة واحدة من السبعة إال يف ثالث ختامت،عىل الشاطبي

هكـذا حتـى أكمـل و ، ثم جيمع البـزي وقنبـل يف ختمـة، ثم ختمة برواية قنبل، برواية البزي ختمةًاليقرأ أو
يف ختمـة،   ومجعـه مـع الـدوري ، ومل يبق عليـه إال روايـة أيب احلـارث،السبع يف تسع عرشة ختمة ت ءاالقرا

= 

 قراءة أمحد بن حنبل ٣



 

 قراءة أمحد بن حنبل ٤

 ُّبعه السلف الصالح، وهو أوىل وأحـقَّوهذه الكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي ات
َأن يتبع يف تعليم القراءات واألخذ هبا َُّ. 

القراءات، وأن ينفع به ق املؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف يف ِّنسأل اهللا تعاىل أن يوف
ْخـريكم  مـن: (انا ممن قال فيهم رسوله الكـريمَّاإلسالم واملسلمني، وجيعله وإي َ ْ ُْ ُ َ تعلـم َ َّ َ َ

ُالقرآن وعلمه ََ َّْ َْ َ ُ.( 
وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آلـه الطـاهرين الطيبـني وعـىل صـحابته 

 .آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيأمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، و
 م٧/٧/٢٠١٤هـ املوافق ٩/٩/١٤٣٥رر يف القاهرة املعزية بتاريخ ُح

 

                                          
 ، تـويف رمحـه اهللا.)سورة األحقاف( فلام انتهيت إىل ،عين باجلمر فأم، فأردت أن أقرأ برواية أيب احلارث:قال=
لعـرشة ا و،بعـد أن يفـرد الـسبعة يف إحـدى وعـرشين ختمـةإال  قرأ عىل التقي الصائغ اجلمع اًمل أعلم أحدو

وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسكندري عىل شيخه الشهاب أمحد بن حممد القـويص بمـضمن . كذلك
أعظـم مـا بلغنـي يف  و للسبعة يف ختمة واحـدة،أجاز بعضهم اجلمعو.بعني ختمةاإلعالن يف السبع أركتاب 

 مع الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن حممد ،سمربن منصور املعروف باألااهللا  الدين عبدذلك قضية الشيخ مكني
 اًخـص فوجد ش، إىل اجلامع اجليويش باالسكندريةاً دخل يوم،ن الشيخ مكني الدين األسمرإف ،وثيق اإلشبييل

واح إىل َّ وأنه يعـزم عـىل الـر، فوقع يف نفس املكني األسمر أنه رجل صالح، وهو ينظر إىل أبواب اجلامعاًواقف
أنـت عبـد اهللا بـن :  فلام سلم عليـه قـال لـه، وال رؤية، ومل يكن ألحد منهام معرفة باآلخر، ليسلم عليهتهجه

ت، فابتدأ عليه املكني األسمر تلـك اءاقرئك القر أل،غرب إال بسببك ما جئت من امل:، قالنعم: منصور؟ قال
 القرآن الكـريم فختم عليه ،)من اجلنة والناس( وعند طلوع الفجر إذ به يقول ،ت السبعءاالليلة اخلتمة بالقرا

 . ١٤٦ ص٢ ج"النرش" ، واحدةةت السبع يف ليلءا بالقرااًمجع



 

 
َ  إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، من هيده اهللاُ فال مضل له، و ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َْ َّ ِ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ََ ْ َِّ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ُ َ َُ ْمن يـضلل ِ ِ ْ ُ ْ َ

ُفال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبـده ورسـوله،  َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ َّ َ َ َُ َ َُّ ً َ َُ َ ُ َّ ْ ََ َ ََ ِ َ ِ ْ ِ َ
ِاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َِّ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ ََّ ِّ َبارك عىل َ، وَِّ َ ْ ِ َ

ٍحممد وعىل آل حممد ٍَّ ََّ ُ َ َ ُِ َ ٌ كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد،َ ٌ َِّ َ َ َ َِ َ ِ َِ َ َ َِ ْ ََ ْ َ. 
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قراءة اإلمام أمحـد بـن بحث خمترص يف  كتابة  بعض اإلخوةقد طلب منيف ؛ما بعدأ
طريـق   منَّقراءة عاصم بن أيب النجود الكويف من شعبة بن عياشرواية حنبل مقارنة ب

، ويكـون  فيها اإلمام أمحد بن حنبل شـعبةلفا الكلامت التي خحيتوي عىل ، الشاطبية
 .شعبةالباقي قد وافق فيه 

 ذكـر كامل يف القراءات العرش واألربعني الزائده عليهـا الـذيفرجعت إىل كتب ال     
واألصل فيمن  ،شعبة  فيهالفاختي كلامت الالفيه  ومجعت قراءة اإلمام أمحد بن حنبل

ًمتقنا لرواية   أن يكونَةءراقيقرأ هذه ال ذكـرت يف ، وقـد بالشاطبية والطيبة اً جمازشعبةِ
، كـام ذكـرت إذا  التي يمكن الرجوع إليهـا ملزيـد مـن التوضـيحَراجع املهذهاحلاشية 

ٍاء مـن العـرشة مكتفيـا بواحـدَّواة أو القرُّ أحد الرقراءة اإلمام أمحد بن حنبل توافق ً، 
  .نبهت عليهاقليلة  مواضع العرشة يفالقراء  اإلمام أمحد بن حنبلوخالف 

                                          
 .هبا بل وافق غريه من الكوفيني وقد تركت بعض املواضع التي خالف فيها شعبة ومل ينفرد )١(
اشرتط مؤلفها األشهر واختار ما الكتب املؤلفة يف القراءات من : ٢٧ قال ابن اجلزري منجد املقرئني ص )٢(

ما قطع به عنده، فتلقى الناس كتابه بالقبول وأمجعوا عليه مـن غـري معـارض كالغايـة البـن مهـران والغايـة 
شاد للقالنيس والتيسري للداين واحلرز للـشاطبي، فـال إشـكال يف أن مـا للهمذاين والسبعة البن جماهد واإلر

 .ًتضمنته من قراءات مقطوع به إال أحرفا يسرية يعرفها احلفاظ من الثقات واألئمة النقاد
= 

 قراءة أمحد بن حنبل ٥



 

 قراءة أمحد بن حنبل ٦

 ثـم تفـضل  عـيل توفيـق النحـاسسـالة عـىل شـيخنا الـدكتورِّوقد قرأت هذه الر
 .بمراجعتها والتقديم هلا وأجازين بسنده املذكور فيها

 .حثبإخراج هذا الىل كل من ساهم يف هذا وأتوجه بالشكر إ 
َكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الب َ َ ٍ ٍ ً خطأ أو عبارة من األفضل تعديلها حثِّ

 :يتأو عىل العنوان اآل ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغني ذلك عىل هاتف 
Yahoo.com@Tawfiq_Damra  َأسأل أن ينفع به اإلسالم واملسلمنياهللا   

 

                                          
أما من قـرأ بالكامـل للهـذيل أو املـبهج لـسبط اخليـاط أو روضـة :  ٣٩ ص ١قال ابن اجلزري يف النرش ج =

ًعىل ما فيه من ضعيف وشاذ عن السبعة أو العرشة فال نعلم أحدا أنكر ذلك وال زعم أنـه املالكي ونحو ذلك 
خمالف ليشء من األحرف السبعة بل ما زال علامء األمة وقضاة املسلمني يكتبون خطوطهم ويثبتون شهادهتم 

 .يف إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءات
السبعة والعرشة والثالثة عـرشة  القراءات املشهورة اليوم عن إن: ٣٨ ص ١      وقال ابن اجلزري يف النرش ج 

الع عـىل ذلـك يعـرف ِّله اطـ ل من كثر ونزر من بحر فإن منا يف األعصار األول قً كان مشهوربالنسبة إىل ما
 ال حتـىص، اًممـالذين أخذوا عن أولئك األئمـة املتقـدمني مـن الـسبعة وغـريهم كـانوا أَّالقراء  اليقني أن علم
نـا عـن بعـض مـن ال علـم لـه أن  بلغاِملـو .ً أخذوا عنهم أيضا أكثر وهلم جراائف ال تستقىص، والذينوطو
ت الـصحيحة هـي ءات الصحيحة هي التي عن هؤالء السبعة بل غلب عىل كثري من اجلهال أن القـراءاالقرا

 شاذ وربام كان كثري ممـا مل التي يف الشاطبية والتيسريحتى أن بعضهم يطلق عىل ما مل يكن يف هذين الكتابني أنه
وقـراءة اإلمـام أمحـد مـن هـذا (، يكن يف الشاطبية والتيسري وعن غري هؤالء السبعة أصح من كثري ممـا فـيهام

 ).القبيل
أكثـر مـن  الـسبع ءاتقـراال جامع البيان يف ذكريف كتابه عمرو عثامن بن سعيد الداين ا احلافظ أب ذكر أنثم      

عامئـة وتـسعة  وأرباًمخـسني قـراءة عـن األئمـة وألفـكتابه الكامـل  مجع يف اهلذيلوأن ، مخسامئة رواية وطريق
 .اًومخسني رواية وطريق

إىل    أبو العالء اهلمذاين عىل أيب العـز وال زال يقـرئ بـه ًا ونقالً بالكامل إمام زمانه حفظ قرأ: ابن اجلزريلاق
اإلسـكندراين وحممـد بـن النحـاس بإجـازة األول  قرأته أنا عىل الشيخني إبراهيم بن أمحد: وقال.آخر وقت

  .وسامع الثاين لبعضه بسندمها



 

 قراءة أمحد بن حنبل ٧

 
  أحـد أعـالم الكويفأمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبد اهللا الشيباينهو 

 .األمة وأزهد األئمة
  .للهجرة  ولد سنة أربع وستني ومائة:مولده

سامعيل بن جعفر إ عن  حييى بن آدم وعبيد بن عقيل واًأخذ القراءة عرض  :شيوخه
 .وعبد الرمحن بن قلوقا

 . بن أمحد عبد اهللابنها ًعرضروى القراءة عنه  :تالميذه
قـراءة : سألت أيب أي القراءة أحب إليـك؟ قـال:   وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
 . أهل املدينة، فإن مل تكن فقراءة عاصم

 عـن سـبع  للهجـرة، سنة إحدى وأربعني ومائتني، يف شهر ربيع اآلخرتويف :وفاته
 . وسبعني سنة

                                          
  .٩٤ ،٧١السبعة البن جماهد ص )١(
 .١١٢ص ١ج البن اجلزريالنهاية غاية )٢(



 

 قراءة أمحد بن حنبل ٨

 
عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد الرمحن البغدادي الثقة الشهري ابن اإلمام 

 .الكبري
 .للهجرة ولد سنة ثالث عرشة ومائتني: مولده

روى القراءة عن أيب موسى اهلروي عن عباس بن الفضل عن خارجـة عـن :شيوخه
 .حنبلأمحد بن حممد بن نافع وعن أبيه 

روى القراءة عنه أبو بكر بن جماهد وأمحد بن جعفر بن مالك وحممد بن أمحد  :تالميذه 
 .بن احلسن الصواف

.للهجرة يف مجادي اآلخرة سنة تسعني ومائتني تويف :وفاته 

                                          
 .٤٠٨ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية )١(



 

 قراءة أمحد بن حنبل ٩

 
 بـن سـوادة أبـو القاسـم اهلـذيل يوسف بن عيل بن جبارة بن حممد بـن عقيـلهو 

ال، ولـد يف حـدود التـسعني َّحـال والعلـم الـشهري اجلـوَّاليشكري األستاذ الكبري الر
 وطاف البالد يف طلب القراءات من آخر املغـرب إىل بـاب فرغانـة ، للهجرةثامئةوثال
مل ً شيخا وألف كتاب الكاني وعرشنيمائة واثن، وأخذ عن اً وبحرً وجبالً وشامالًايمين

 .يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها
 . كان يدرس علم النحو ويفهم الكالم:قال األمري ابن ماكوال

 يف النحو اًمَّقرره الوزير نظام الدين يف مدرسته بنيسابور فقعد سنني وأفاد وكان مقد
 .ف وعلل القراءاتَّوالرص

 وأبو زرعة أمحد بـن حممـد إبراهيم بن أمحد األربيل وإبراهيم بن اخلطيب:شيوخه
اخلطيب النوشجاين وأمحد بن عبد اهللا بن أمحد أيب نعيم األصبهاين وأمحد بن حممد بـن 
احلسن بن مردة امللنجي وإسامعيل بن عمرو احلداد واحلسن بن عيل بن إبراهيم املالكي 

  وعبـدرايناحلـواحلسن بن عيل بن إبراهيم األهوازي و عيل بن حممد بن عيل الزيـدي 
الرمحن بن أمحد أبو الفضل الرازي وعبد اهللا بن احلسن بن حممد اجللباين وعبد اهللا بـن 
أمحد أبو القاسم الدالل وحممد بن عبد اهللا بن أمحد بن القاسم بن شاذان ومنصور بـن 

  .أمحد القهندزي والقايض أبو العالء حممد بن عيل بن يعقوب الواسطي
 ، وعبد الواحد بن محد بن شيدة السكري،يدروى عنه إسامعيل بن األخش:تالميذه

 . وأبو العز القالنيس وعيل بن عساكر بن املرحب،وأبو بكر بن حممد بن زكريا النجار

. للهجرة سنة مخس وستني وأربعامئةويفت :وفاته 
                                          

 .٨١٥ ص٢ذهبي جلالكبار  لَّالقراء ، معرفة ٣٩٧ ص٢ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(



 

 قراءة أمحد بن حنبل ١٠

 
تور عـيل حممـد  عىل شيخنا الدكاإلمام أمحد بن حنبل    قرأت حروف اخلالف بطريق 

توفيق النحاس، فأجازين عن  والده  حممد توفيق النحاس، عن الـشيخ حممـد بخيـت 
املطيعي، عن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد عليش املالكي األزهري،  عن الشيخ  حممد بن 
حممد األمري الصغري، عن والده الشيخ  حممد بن حممد األمري الكبري،  عن أيب عبـد اهللا 

منودي، عن الشيخ نور الدين عـيل الـرميل املـالكي، عـن الـشيخ أيب حممد حسن الس
ه ذعن والده الشيخ شـحاعبد الرمحن شحاذة اليمني، عن عبداهللا حممد قاسم البقري، 

  عـن،األنصاريبن حممد   الطبالوي، عن الشيخ زكرياالدينعن الشيخ نارص اليمني،
عن اإلمام أيب اخلري حممـد بـن ، الشيخ أيب العباس أمحد بن أيب بكر بن يوسف القلقييل

إسـحاق إبـراهيم بـن أمحـد بـن إبـراهيم حممـد  أيب عـن الـشيخبن اجلـزري،  احممد 
، عن أيب اليمن زيـد اإلسكندري، عن أيب حفص عمر بن غدير بن القواس الدمشقي

َاحلـسني بـن بنـدار  العـز حممـد بـن أيب الكندي، عن عبداهللا بن عيل البغـدادي، عـن ْ ُ
 عـن الكامـل، كتاب اهلذيل مؤلف عيل بن نيس، عن أيب القاسم يوسفالقال الواسطي

أمحد بن جعفـر  عن ،العلوي احلسيني الزيدي احلراين عيل بن حممد بن عيل القاسم أيب
، عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه أمحد بـن بن محدان بن مالك أبو بكر القطيعي

أيب بكـر شـعبة بـن  ، عـنالـصلحي سـليامنحييـى بـن آدم بـن   زكريـاأيبعن حنبل، 
 عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب الكويف، جودَّ عاصم بن أيب الن أيب بكرعن،عياش
عـن    عن عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب وأيب بن كعب وزيد بن ثابت،ميَلُالس

 . عن رب العاملني  عن جربيل  النبي



 

 قراءة أمحد بن حنبل ١١

 
 :وهي ) ياتلالك(صول  األ:ًوالأ
 ).  فقط حركات٤(التوسط   الشاطبية  طريقمن: املد املنفصل -١

 .) حركات٣ (قرصالويق  فلامكال كتاب من راءة اإلمام أمحدق نمو
 ). فقط  حركات٤( التوسط  الشاطبيةطريق  من :املد املتصل -٢
  .) حركات٦(مل اإلشباع  كتاب الكامنقراءة اإلمام أمحد  نمو
، آيـة الفاحتـة أول أهنا وفقهاؤها مكة وقراء الكوفة قراء أمجع :اهلذيلقال  :بسملةال* 

 .وغريها الفاحتة من بآية ليست أهنا وفقهاؤها الشامو املدنيةو البرصة قراء وأمجع
ِوعن َ ِأهنا من الفاحتة .١ :  اإلمام أمحد روايتانَ ِ َِ َ ْ ْ َ َّ ِاختارها أبو عبد.َ ْ َُ َ َ َ َ ٍ اهللاَِّ بن بطة، وأبو حفص ْ ْ َ ََّ ُ َ َ ُ َْ

ِالعْكربي، وأطلقهام يف املـستوعب، والَكـايف  ِ ِْ َ َْ ْ ُ َ ُّ ُِ ِ َ ْ َ َُْ َ ْ َقـال الزركـيش وغـريه وال  .واملغنـيَ َ ُ َُ ُّْ َْ ِ َ َّ
ِخالف عنه نعلمه أهنا ليست آية من أول كل سورة إال يف الفاحتة ِ ٍ َِ َْ ً َْ َّ َ ََ ُ َ ُِ َّ َ ْ ُ َْ َ َ. 

َأهنا .٢ َّ ٌ قرآن،َ ُ وهي آية فاصلة بني كل سورتني سوى براءة، وهذا املذهب وعليه مجهور ُْ َ َ ْ َ ُ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َِ ٍ َِ ِّ ََ َْ َْ َ ٌ َ ٌِ َ ُ ِ ِ
ِاألصحاب  ََ ْ ْ.  

ِوال جيهر بالبسملة  َ ْ ََ ْ ُ َْ َ َِ َسواء قلنا هي من الفاحتة أو ال، وهو  ِةَالَّيف الصَ َ ْ ْ َُ َ ْ َْ ِ ِ َِ َ َُ ٌ َِ ٌصحيح الَ َِ.  
ِخيري يف غريو ْ ََّ ُ َ ِ الصالة يف اجلهر ُ ْ ََّ ْ ِها نص عليه يف رواية اجلامعةـبواإلرسار َِ َِ َ َ ْ َ َ َِّ َ. 

                                          
 .٤٢٢ و ٤٢١الكامل للهذيل ص )١(
ن  أل،ن قراءهتا يف أول الفاحتـة أوىلإ: ١٥٢ ص ٢قال يف املغني ج .٣٨٦ ص ٢ جعيل املرداوي لاإلنصاف)٢(

لفـصل بـني أهنـا لوة مـستقلة آيـعىل أهنا منها أو  الصحابة وسائر االمة عىل كتابتها يف أول الفاحتة يدل إمجاع
 ،منها ترجح بكل ما ينافيها من أحاديـث اآلحـاد ظنيـة  وكل،كتابة املصحف قطعية  وهذه احلجة أي،السور

  .، اه باختصارهاـن املراد عدم اجلهر بأبسملتها يف الصالة  وأظهر ما قيل يف االحاديث النافية لقراءة



 

 قراءة أمحد بن حنبل ١٢

 : وذلك يف كلامت خمصوصة هي :)و الفرشأالفروع ( اجلزئيات :اًثاني
 . بعدهافلأفتح الشني وب، ]٧:البقرة[ ﴾6 ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١

 .فلاأل إسكان الشني وحذف ب﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 .فلدون أب، ]٧٤:البقرة[ ﴾ q ﴿ :اطبيةقرأ شعبة من طريق الش -٢

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و ﴾فلدة أافتح السني وزي ب. 

﴿ :شـعبة مـن طريـق الـشاطبيةقرأ  -٣    ﴾ ]٩٧:البقـرة[، ﴿   ﴾ ]٩٨:البقـرة[ ،

﴿   ﴾ ]ثم المل الياءفتح اجليم والراء ومهزة مكسورة بدـب، ]٤:ريمتحال . 

 ﴿ الراء ثم ياء مدية ثم نون بكرس اجليم ولامك المنقرأ اإلمام أمحد و ﴾. 

 .الطاء ، بفتح]١٢٦:البقرة[ ﴾ à ß ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٤

ß  ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و    ﴾الطاء كرس ب. 
                                          

 ،، وأيب عمـرو وأيب حيـوة األشـهب أيب وروايـة احلـسني،العرشة، ووافق قراءة َّالقراء  انفرد هبا عن )١(
 .٣٩ ص١ ج د عبد اللطيف اخلطيبمعجم القراءات ،٤٨٠صالكامل يف القراءات العرش للهذيل 

ٍمقسم ْوابن ة،حيو أبوالعرشة، ووافق قراءة َّالقراء  انفرد هبا عن )٢( َ ْ الكامل يف القراءات العرش للهـذيل  ،ِ
 .٧٣ ص١معجم القراءات القرآنية د أمحد خمتار عمر ج ،٤٨٦ص

 د عبـد معجـم القـراءات ،٣٧٥ صالكامل يف القراءات العرش للهـذيل  العرشة،َّالقراء  انفرد هبا عن )٣(
 .١٥٨ ص١ جاللطيف اخلطيب

َقتادة،وافق قراءة و العرشة،َّالقراء  انفرد هبا عن )٤( َ ِحميصن، وابن َ ْ َ ٍكثري ْابن عن عقيل بن وعبيد ُ ِ الكامل  ،َ
 .٣٧٦صيف القراءات العرش للهذيل 



 

 قراءة أمحد بن حنبل ١٣

 .اجلمع واإلفراد كحفصب، ﴾¿ ﴿و ﴾ C ﴿ :ةقرأ شعبة من طريق الشاطبي -٥

باإلفراد  ﴾¿ ﴿و الرمحة رياح يف  باجلمع﴾ C ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و
  .والعذاب  التسخرييف

﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٦ ﴾ ]فتح الواو وتشديد الصادبـ، ]١٨٢:البقرة. 

 . الصادفيف الواو وختسكانبإ، ﴾ $ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 . الغنيبضم، ]٢٤٩:البقرة[ ﴾  7﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٧

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾ الغنيبفتح . 

 .زايبال، ]٢٥٩:البقرة[ ﴾È ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٨

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و    ﴾راء بال. 

 .فرادباإل، ]٢٨٣:البقرة[ ﴾) ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٩

﴿ الكاملمنقرأ أمحد و   ﴾  اجلمع عىلبعدها ألف بضم الكاف وتشديد التاء. 
                                          

ّواجلحـدري احلـسن، قـراءةووافـق  العرشة يف بعـضها،َّالقراء  بعض وافق )١( ِْ َ َ َوقتـادة ْ َ الكامـل يف   ، انظـرَ
 .٤٩٤صالقراءات العرش للهذيل 

 .٤٩٨ صكامل يف القراءات العرش للهذيل  وافق رواية حفص، ال)٢(
 .٥٠٨صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   نافع،وافق قراءة  )٣(
 .٥٠٩ص، الكامل يف القراءات العرش للهذيل  نافعوافق قراءة )٤(
حاك وابـن َّ، ووافق قراءة أيب بن كعب وابن عباس واحلـسن البـرصي والـضالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )٥(

 .٤٢٣ ص١ج  ، معجم القراءات٤٢، جالء برصي ص ٥١٢ص، انظر الكامل للهذيل مقسم



 

 قراءة أمحد بن حنبل ١٤

 .ضم امليمب وحيث وقع، ]١٥٨:آل عمران[ ﴾ "  ﴿قرأ شعبة من طريق الشاطبية. ١٠
 .هاكرسب، ﴾  ~﴿ من كتاب الكاملأمحداإلمام  قرأو

 .احلاء بضم، ]٢:النساء[ ﴾ Q ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١١
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و ﴾ احلاء بفتح. 

 .الالم وكرس الظاء بضم، ]١٤٨:النساء[ ﴾(  *  +    ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٢
 .الموال الظاء فتحب ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 .الياءبـ، ]١٧٣:النساء[ ﴾ x ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٣
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾ ،بدل الياءبـالنون . 

 .فتح الياءبـ، ]٢:املائدة[ ﴾³ ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٤
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾ ،ضم الياءبـ. 

                                          
 .٥٢١صوافق حفص إال يف هذا املوضع، كتاب الكامل للهذيل  و وافق قراءة محزة)١(
ِأيب عن وهارون  وابن سريين،، البرصياحلسنووافق قراءة  العرشة،َّالقراء  انفرد هبا عن )٢( ٍعمرو َ ْ  الكامـل َ

 .٨ ص٢، معجم القراءات ج ٤٧، جالء برصي ص ٥٢٤صالعرش للهذيل يف القراءات 
ووافق قراءة أيب بن كعب وابن عباس وابن عمر واحلسن البـرصي وسـعيد  العرشة،َّالقراء  انفرد هبا عن )٣(

ّالزعفـراين،بن جبري وعطاء بن السائب والضحاك بن مزاحم وزيد بن أسـلم ومـسلم بـن يـسار، و ِ َ َ ْ  اإلمـامو َّ
ٍكثري، ْابن عن الشافعي ِ  وغـريهم، انظـر الكامـل للهـذيل ،نـافع عـن واألصـمعي جعفر، أيب عن والشيزري َ

  .١٨٦ ص٢، معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج ٥٢، جالء برصي ص ٥٣١ص
 .٥٣٢ ص، الكامل يف القراءات العرش للهذيل َّالقراء  انفرد هبا عن )٤(
وايـة جريـر، والزعفـراين، فق قراءة عبد اهللا بن مـسعود واألعمـش يف رالعرشة، وواَّالقراء  انفرد هبا عن )٥(

 .٢٢٠ ص٢، معجم القراءات د عبد اللطيف ج ٥٣٢ ص، وحييى بن وثاب، الكامل للهذيل واألصمعي



 

 قراءة أمحد بن حنبل ١٥

 ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٥   ﴾ ]الالمكرسب، ]٢:املائدة . 

 .المالفتح ب، ﴾/ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و
 .اجليم بفتح، ]٣١:املائدة[ ﴾  Ë﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٦
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و   ﴾ اجليم بكرس. 

 .فتح احلاءب، ]٤٥:املائدة[ ﴾® ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٧
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و   ﴾اءاحلضم  ب. 

 ،والبـاء العـني فـتحب ،]٦٠:املائدة[ ﴾X W ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٨
 .التاء فتحو
﴿ الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و     ﴾ التاء ضمو الباء وكرس العني بضم. 

 .تنوين ضم وضم الالمب، ]٩٥:املائدة[ ﴾º ¹ ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٩
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و     ﴾ كرس الالموضم اهلمز بال تنوين ب. 

                                          
 .٥٣٣ص، الكامل يف القراءات العرش للهذيل  حفصةياووافق ر )١(
َوطلحة، ،برصي ال احلسنالعرشة، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )٢( ْ ْوشبل َ  عـن اجلـالء وابـن اختياره، يف ِ

ّوالرازي الطرباين، طريق نصري ِ  .٥٣٣صالكامل يف القراءات العرش للهذيل  ، َّ
 .٥٣٤صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   وافق قراء ابن عامر الشامي،)٣(
الكامل يف انظر  جعفر بن القعقاع، ووافق قراءة النخعي واألعمش وأبو العرشة،َّالقراء  انفرد هبا عن )٤(

 .٢٢٣ ص٢معجم القراءات القرآنية د أمحد خمتار عمر ج ،٥٣٥صالقراءات العرش للهذيل 
 .٣٨٠صالكامل يف القراءات العرش للهذيل نافع، وافق قراءة   )٥(



 

 قراءة أمحد بن حنبل ١٦

 .سنيالفتح ب، ]١٠٥:املائدة[ ﴾ < ? ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٠

 <﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾سنيالضم  ب. 

 .الدال ضمب ، حيث وقعت﴾� ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢١

 .الدال بكرس ﴾ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٢  ﴾ ]كرس الراءفتح الياء وب، ]١٦:األنعام. 

 . الراءفتح الياء وضمب ﴾¶ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 . الالم األوىلبفتح، ]٥٦:األنعام[ ﴾  h g﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٣

 .األوىل الالم بكرس ﴾g  ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و
 

                                          
َوقتيبـة، نـافع، عن األصمعيووافق قراءة  العرشة،َّالقراء  انفرد هبا عن )١( ْ َ  ،جعفـر أيب عـن والكـسائي ُ

 .٣٥١ ص٢معجم القراءات د عبد اللطيف ج  ،٥٣٦صالكامل يف القراءات العرش للهذيل 
العرشة، ووافق قراءة أيب عبد الرمحن السلمي و األعمش وطلحـة بـن مـرصف َّالقراء  انفرد هبا عن )٢(

 .٤٤ص ٢ ج القرآنية د أمحد خمتار عمر معجم القراءات ،٥١٦صالكامل للهذيل  وحييى بن وثاب،
 .٥٣٨صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   وافق رواية حفص،)٣(
َطلحة، ووافق قراءة ،العرشةَّالقراء انفرد هبا عن   )٤( ْ ْوشبل جعفر؛ أيب عن والقوريس َ الكامل   ،اختياره يف ِ

 .٥٤٠صيف القراءات العرش للهذيل 



 

 قراءة أمحد بن حنبل ١٧

ــشاطبية -٢٤ ــق ال ــن طري ــرأ شــعبة م  ﴾  × Ö Õ Ô Ó ÒÚ Ù Ø ﴿ :ق
 .بتنوين كرس، ]٥٩:األنعام[
ــام أمحــد و ــرأ اإلم ــنق ــلم ــاب الكام   ﴿:  كت            

 ﴾ ،بتنوين ضم. 
 .اإلفرادب، ]٩٢:األنعام[ ﴾  i﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٥
   .اجلمعب ﴾W ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 . املايضالفعلب، ]٩٦:األنعام[ ﴾  9 :﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٦
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و      ﴾ الفاعلاسمب .  

 .تنوين كرسب، ]٩٩:األنعام[  ﴾~ ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٧
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و   ﴾ تنوين ضمب. 

 .فتح النونب، ]١٥٤:األنعام[  ﴾e ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٨
 .ضم النونب  ﴾) ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

                                          
ًبن نرص مجيعـا عـن نـصري، والـشافعي، وابـن أيب العرشة، ووافق قراءة اهلاشمي، واَّالقراء  انفرد هبا عن )١(

 .٤٤٤ ص٢، معجم القراءات د عبد اللطيف ج ٥٤١صإسحاق، انظر الكامل يف القراءات العرش للهذيل 
َخاشعون: (قوله يف إال القرآن مجيع يف ومثلها )٢( ُ ِ َدائمون(و ،)َ ُ ِ العـرشة، َّالقـراء انفـرد هبـا عـن   فبـاإلفراد،)َ

ْ الزع قراءةووافق ّفراينَّ ِ َ  .٥٤٤صالكامل يف القراءات العرش للهذيل  وغريه، انظر َ
 .٥٤٤ص  وافق قراءة نافع، الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٣(
َاألعمشالعرشة، ووافق قراءة احلسن البرصي وَّالقراء  انفرد هبا عن )٤( ْ َ  .٥٤٥ص، الكامل للهذيل ْ
ْوشبل جعفر، أيب عن والكسائي والشنبوذي،، البرصي احلسنءة قراالعرشة، ووافقَّالقراء   انفرد هبا عن )٥( ِ 
ِحميصن ابن وعن اختياره، يف ْ َ  .٥٤٩صالكامل يف القراءات العرش للهذيل  ، ُ



 

 قراءة أمحد بن حنبل ١٨

 .السني بفتح، ]٤٠:األعراف[ ﴾  o n﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٩

 .السني بضم ﴾      o﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 .اهلاء الياء وبكرس، ]٣٥:يونس[ ﴾﴿ : من طريق الشاطبيةشعبة قرأ. ٣٠

 .اهلاءالياء و بفتح، ﴾ ﴿ من كتاب الكاملأمحداإلمام  قرأو

 .نونبال، ]٤:الرعد[ ﴾ { ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣١

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و ﴾ياء بال. 

﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣٢  ﴾ ]السني تشديدب، ]٢٥:مريم. 

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و ﴾ السني خفيفتب.  

 .بالتاء، ]٥٧:األنبياء[ ﴾ Ì Ë ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣٣

 . بالباء﴾  A  Ì﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و
                                          

َّالسامل، وأبو حيوة، أبو  قراءة، ووافقالعرشةَّالقراء انفرد هبا عن   )١( ِحميـصن، وابن َّ ْ َ َوقتـادة ُ َ الكامـل يف   ،َ
 .٥٥٢صذيل القراءات العرش لله

 .٥٦٧ص وافق قراءة ابن عامر الشامي، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٢(
 .٥٧٨صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   وافق قراءة محزة،)٣(
 .٥٩٤صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   محزة،وافق قراءة  )٤(
معجـم  ،٦٠١ صالكامـل للهـذيل   جبـل، انظـرالعرشة، ووافق قراءة معاذ بـنَّالقراء انفرد هبا عن )٥(

 .٣١ ص٦معجم القراءات د عبد اللطيف ج  ،١٤٠ ص٤ ج القرآنية د أمحد خمتار عمر القراءات



 

 قراءة أمحد بن حنبل ١٩

 .اهلمزة بكرس، ]٥٢:املؤمنون[ ﴾  ~ �﴿ :ن طريق الشاطبيةقرأ شعبة م -٣٤
 .اهلمزة بفتح ﴾ �j ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

  .تنوين كرسب، ]١١:اجلاثية[و  ]٥:سبأ[ ﴾  ¤﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣٥

  .ضم تنوينب ﴾  ¢﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 . بعدها الشني وألفوفتحالغني بكرس ، ]٢٣:اثيةاجل[ ﴾  1﴿  شعبةقرأ. ٣٦

 .فتح الغني وإسكان الشني وحذف األلفب، ﴾ ﴿ من الكاملأمحدقرأ و

 .إسكان احلاءب، ]١١:ُامللك[ ﴾Ë ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣٧

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾ وجهني اإلسكان وضم احلاء ب. 

 .ضم العنيب، ]١٧:املرسالت[ ﴾Á ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣٨

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾ إسكان العنيب.   

 
                                          

 .٣٩٤صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   نافع،وافق قراءة )١(
 .٦٢١صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   حفص،ةياووافق ر  )٢(
 .٦٣٦ص، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل   وافق قراءة محزة)٣(
 .٥٢٠صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   الكسائي بوجه الضم،وافق قراءة  )٤(
ّالزعفراين،  قراءة، ووافقالعرشةَّالقراء انفرد هبا عن  )٥( ِ َ َ ْ ِأيب عـن ونعـيم حيـوة، وأبو َّ ٍعمـرو َ ْ الكامـل يف   ،َ

 .٦٥٦صالقراءات العرش للهذيل 



 

 قراءة أمحد بن حنبل ٢٠

 
، حتقيق عبد الرحيم الطرهوين – أليب عمرو الداين -يف القراءات السبع   جامع البيان.١

 . الطبعة األوىلدار احلديث القاهرة
بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـة بن حممد ا حممد -  اءَّ غاية النهاية يف طبقات القر.٢

 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طالبريوت 
 أليب القاسم يوسف بـن عـيل -الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٣

ىل سـنة  حتقيق مجال الشايب، مؤسسة سام للنـرش الطبعـة األو،ابن جبارة اهلذيل املغريب
 .م مرص٢٠٠٧

 الدكتور عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين للطباعة والنـرش –معجم القراءات . ٤
 . م٢٠٠٢دمشق الطبعة األوىل 

 الدكتور أمحد خمتار عمر والـدكتور عبـد العـال سـامل –معجم القراءات القراءانية . ٥
 . م١٩٨٨مكرم، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت الطبعة الثانية 

طيار .، حتقيق د حممد بن أمحد الذهبي-معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار.٦
 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 

 دار الكتـب – حممد بن حممـد بـن حممـد بـن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش . ٧
 .١٩٩٨ الطبعة األوىل سنة –العلمية بريوت 
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